
Referat Årsmøte 31.3.2022 

Saksliste for årsmøtet i Skånland stall og rideklubb 2022 

Torsdag 24.mars kl. 19.00 på Klubbhuset 

 

Til stede:  

Martine Martinsen, Isabella Holand-Roth, Ida Wang Engen, Jan Helge Hansen, Lena Tretvoll, 

Siv Linda Solbakken, Anne-Berit Dybvik Hansen, Gro Lise Lian, Siv Ellen Jakobsen, Stine 

Nilssen-Brodtkorb, Kristin Markussen, Marte Kanstad, Oddri Nilssen-Brodtkorb, Stine 

Molund, Birgit Normann.  

1. Godkjenning av innkalling 

Godkjent av årsmøtet. 

2. Valg av møteleder 

Martine Martinsen foreslås og godtas. 

3. Valg av to til å underskrive protokollen 

Kristin Markussen og Stine Molund.  

4. Kontingent 

Årsmøtet vedtar å beholde kontingentsatsen. Til informasjon betaler ikke klubben avgiften 

til bladet «Hestesport», da det ikke eksisterer lenger.  

5. Årsberetninger 

Møteleder leser gjennom årsberetningen. 

Kommentarer: 

- Endre årsrapport fra sportslig leder til året 2021 



6. Regnskap 

- Viser til referat fra styremøtet 22. og 24.mars 2022 for kommentarer og henstillinger 
til årsmøtet.  
 

7. Budsjett 

- Viser til referat fra styremøtet 22. og 24. mars 2022 for kommentarer og henstillinger 
til årsmøtet.  
Anmerkning til budsjettet:  

o Det stilles spørsmålstegn ved vedtaket om at styreleder har en avtale om 
gjenytelse. Dette var ikke meldt inn som eventuelt før årsmøtet, og kan ikke 
behandles i dag. Spørsmålsstiller vil melde som en sak til styret.  

o Det foreslås at det legges fram et dugnadsregnskap hvor dugnadstimer 
dokumenteres.  

o Bekreftelse fra Økoråd på bruk av gjenytelser. 
- Anbefales at kasserer og daglig leder setter opp kvartalsprognoser, og ser dette opp 

mot kvartalsvis budsjett. Kan daglig leder være til stede på styremøter og gi en kort 
oppsummering.  

- Be strømselskapet om en felles faktura.  
- Revisor har hatt en beretning inn, og revisor har tilgang til det han må ha i 

regnskapet. Kontrollutvalget anbefaler styret om å få regnskap fra Økoråd i 
begynnelsen av januar, for å ha god tid til å sette opp budsjettet. Og Kontrollutvalget 
får mulighet til å se igjennom. Kontrollutvalget har ingen andre bemerkninger enn 
det revisor har sendt til årsmøtet.  
 

8. Valg 

Styret i Skånland stall og rideklubb blir i 2022 (de med rødt er nyvalgte verv): 

Leder:  Martine D. Martinsen tar gjenvalg, med forbehold om at avtale 

om gjenytelse består 

Nestleder:   Marte Kanstad 

Kasserer:    Kristin Markussen 

Sekretær:  Katrine Bjørk 

Styremedlem:   Gro Lise Lian 

Styremedlem vara:  Dan Erik Jusnes 

Ungdomsrepresentant:  Isabella Holand Roth, Årsmøtet beslutter at klubben vil ha 

overlapping på ungdomsrepresentantene. Årsmøtet beslutter 

at Isabella velges for to år. 

Ungdomsrepresentant:  Stine Brodtkorb 

Revisor:    Viggo Nilssen 

Sportslig leder:   Birgit Normann 

Valgkomité (1 år):  Siv Linda Solbakken tar gjenvalg, Vilja Elen Sivsdatter 

Vara valgkomité (1 år):  Siv Ellen Jakobsen 



Kontrollutvalg (2 år):  Stine Molund Johnsen, Oddri Nilssen-Brodtkorb 

Vara kontrollutvalg (2 år): Glenn Hermansen 

 

De nyvalgte sender melding til Martine med fødselsnummer (11 siffer).  

 

9.  Evt/ innkomne saker 

- Sponsoravtaler  

o Kristin Markussen informerer: 

▪ Års-sponsorer på skilt 

▪ Logo på boksdører, i hallen, stevnesponsorer 

▪ Sammenligne priser med andre klubber (f.eks Tromsø) 

▪ Forslag om små til store beløp 

▪ Årsmøtet setter ned en sponsorkomité: Kristin, Jan Helge og Siv Ellen.  

 

 

 


